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LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN JA JÄSENKUNTIEN SEUTUKUNTANEUVOTTELUT 2010

Aika:
Paikka:
Läsnä:

Perjantai 11.6.2010 klo 10.00-13.05
Kemijärven kaupungintalo, valtuustosali
Arto Ojala, kaupunginjohtaja, Kemijärvi
Kari Väyrynen, kunnanjohtaja, Salla
Timo Alaräisänen, sosiaali- ja terveysjohtaja, Kemijärvi
Pirjo Laurila, johtava hoitaja, Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön ky
Tomi Timonen, hallinto- ja talousjohtaja, Kemijärvi
Nina Peronius, sosiaalisihteeri, Pelkosenniemi
Esko Savukoski, sairaanhoitopiirin yhtymävaltuuston II vpj, Savukoski
Sirpa Lohi, ylihoitaja, Sairaala Lapponia
Sinikka Savukoski, sosiaalisihteeri, Savukoski
Heidi Martin, kunnanhallituksen pj, Savukoski
Seija Hautala, sosiaali- ja terveysjohtaja, Salla
Aulikki Imporanta, sosiaali- ja terveyslautakunnan pj, Kemijärvi
Jarkko Kotilainen, kaupunginhallituksen pj, Kemijärvi
Eija Kellokumpu, sosiaali- ja terveyslautakunnan vpj, Salla
Olli Saariniemi, kunnanhallituksen vpj, Salla
Erkki Parkkinen, kunnanjohtaja, Pelkosenniemi
Marjatta Pekkanen, talouspäällikkö, Kemijärvi
Jari Jokela, sairaanhoitopiirin johtaja, LSHP
Eva Salomaa, johtajaylilääkäri, LSHP
Pekka Kylmänen, talousjohtaja, LSHP
Soili Vesterinen, hallintoylihoitaja, LSHP
Mikko Häikiö, kehittämispäällikkö, LSHP

1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen
Arto Ojala avasi kokouksen ja valittiin puheenjohtajaksi. Mikko Häikiö laatii muistion.

2. Kuntien terveiset sairaanhoitopiirille
Kemijärvi
Kemijärven kaupunki on tekemässä sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisen osalta
hallittua rakennemuutosta. Rakennemuutosten lisäksi Kemijärven kaupunki tulee
arvioimaan uudelleen palvelupisteidensä sijaintia ja konkreettista rakennuskantaansa.
Tulevaisuudessa tavoitteena onkin keskittää kaikki tarjottava sosiaali- ja
terveydenhuollon laitoshoito sairaalanmäelle.
Sairaala Lapponiassa on tehty korjausrakennusta ja kuluneen vuoden aikana siellä on
remontoitu kaksi vuodeosastoa. Tulevan vuoden aikana on tarkoitus remontoida myös
sairaalan kolmas osasto vastaamaan paremmin tarpeita. Mielenterveyspalveluita on
kehitetty ja tullaan kehittämään jatkossakin suunnitelmallisesti avohoidon
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päivätoiminnan palveluita sekä kehittämällä avohoidon asumispalveluita. Kemijärvellä
suunnitellaankin mielenterveysongelmaisten ryhmäkodin perustamista.
Päihdeongelmaisten asumispalveluiden järjestäminen on tällä hetkellä ongelmallista.
Sairaala Lapponian toimintaa ollaan kehittämässä entistä enemmän avopalveluita
tarjoavaksi. Päivystys on tällä hetkellä suurimmaksi osaksi Oulusta kulkevan
opiskelijarenkaan varassa. Hoitajatilanne on tällä hetkellä hankala ja varsinkin
lyhytaikaisia sijaisia on vaikea saada. Sallan viikonloppupäivystys siirrettiin Sairaala
Lapponian hoidettavaksi 1.6.2010 alkaen.
Yhteistyöhön sairaanhoitopiirin kanssa ollaan tyytyväisiä.
Pelkosenniemi
Kunnan tilinpäätös viime vuodelta oli hyvä, mikä näkyy myönteisesti sosiaali- ja
terveyspalvelujen budjetissa. Tämä ei silti tarkoita sitä, että resursseja olisi liikaa, vaan
tulevaisuudessakin kunnan menokehys sosiaali- ja terveyspalveluiden osalta on tiukka.
Terveyskeskuksen laajennus ja peruskorjaus on työn alla. Korjauksilla on mahdollista
vastata kunnan palvelutarpeeseen. Erikoissairaanhoidon käyttö on ollut maltillista ja
talouden kannalta hyvää. Kunta on panostanut strategisesti perusterveydenhuollon
kehittämiseen. Sopimukset Kemijärven kanssa koetaan hyväksi. Sopimusten
tavoitteena on turvata tarvittavat perusterveyden huollon päivystyspalvelut Itä-Lappiin.
Jatkossa toiveissa olisi saada myös erikoissairaanhoidon palvelut Itä-Lappiin.
Kunnassa on valmistumassa palvelukoti Onnelan laajennus, mikä tarkoittaa
palvelukodin paikkamäärän lisääntymistä lähiaikoina (paikkoja valmistumisen jälkeen
yhteensä 24). Osa paikoista tullaan kohdistamaan muistihäiriöisille ja kaksi paikkaa
tullaan osoittamaan terminaalihoitoon. Tulevaisuuden tavoitteena on kehittää myös
mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden päivätoimintaa, mikä mahdollistuu palvelukoti
Onnelan valmistumisella.
Tällä hetkellä tuettujen asumispalveluiden järjestäminen on hankalaa ja ko. asunnoista
on pulaa. Kolpeneen palvelukeskuksen palveluiden käyttö on lisääntymässä.
Lakisääteisen päivähoidon järjestäminen on haasteellista, sillä kunta on
jakaantumassa eri puolilla kunta sijaiseviin pieniin kuntakeskuksiin.
Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymä
Onnelan valmistuminen ja asiakkaiden siirtyminen terveyskeskuksen vuodeosastoilta
uuuteen palvelukotiin aiheuttaa mahdollisesti ongelmia varsinkin haastavampien
potilaiden osalta. Ongelmat haastavimpien potilaiden siirtymisestä palvelukotiin saattaa
tarkoittaa sairaala Lapponian ja keskussairaalan käytön väliaikaista lisääntymistä.
Kuntayhtymän röntgenlaitteet ovat tällä hetkellä käyttökelvottomia. Uudet laitteeet on
kilpailutettu ja hankintapäätös uusista laitteista saadaan tehtyä toivottavasti
lähitulevaisuudessa. Tällä hetkellä tarvittavat radiologian palvelut ostetaan
Lapponiasta. Huolena on kuitenkin, mistä löytää tarvittavat osaajat tarvittavien
radiologisten palveluiden saamiseksi myös jatkossa.
Terveydenhuoltolakiuudistus kuitenkin mietityttää, mm. sairaankuljetuksen
järjestämisvastuun uudistumisen osalta. Pelkosenniemen-Savukosken
kansanterveystyön kuntayhtymä ostaa sairaankuljetuspalvelut Suomen punaiselta
ristiltä (SPR) ja ko. toimintaan ollaan tyytyväisiä.
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Henkilöstön saatavuus on haaste edelleen. Sijaisia on vaikeaa löytää, mutta mm.
sairaanhoitajan vakinaisiin toimiin löytyy hakijoita. Päivystysjärjestelyihin ja
yhteistyöhön sairaala Lapponian kanssa ollaan tyytyväisiä.
Sairaanhoitopiirin kanssa tehtävä yhteistyö koetaan myös hyväksi.
Salla
Sallaan on valmistunut uusi palvelukoti ja se on jo tällä hetkellä täydessä käytössä.
Terveyskeskusremonttia viedään eteenpäin hitaasti, mutta varmasti. Sosiaali- ja
terveydenhuollon palveluja ollaan edelleen keskittämässä fyysisesti Hopeaharjuun.
Taustalla on tavoite keskittää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut parhaaseen
olemassa olevaan kiinteistökompleksiin. Kunnan strategisena tavoitteena on sosiaalija terveydenhuollon osalta panostaminen ennaltaehkäisevään työhön.
Päivystys koetaan edelleen ongelmaksi. Sallan kunta odottaakin sairaanhoitopiirin ja
keskussairaalan kannanottoa asiaan. Kunta toivoo edelleen sairaanhoitopiiriltä tasaarvoista kohtelua päivystyksen järjestämisen osalta.
Muutoksia ja päätöksiä odotellaan edelleen, ettei tehtäisi kunnan kannalta vääriä
ratkaisuja.
Savukoski
Kunnan terveiset ovat pääpiirteissään samanlaiset kuin viime vuonnakin. Savukoski
toivoo sairaanhoitopiiriltä edelleen tiukkaa talouden pitoa. Kunnan viime vuoden
tilinpäätös oli hieman parempi kuin edellisvuonna, mikä osaltaan johtuu
valtionosuusjärjestelmän muutoksella. Kunnan erikoissairaanhoidon käyttö on hieman
vähentynyt edellisvuoteen verrattuna, mikä ei ole huono asia.
Savukoski järjestää päivystysajan palvelut yhteistyössä sekä sairaala Lapponian että
Sodankylän kunnan kanssa. Päivystysyhteistyöhön sairaala Lapponian kanssa ollaan
Savukosken kunnan puolesta tyytyväisiä. Erityisryhmien palveluiden järjestäminen on
haasteellista. Muistihäiriöisten palveluiden järjestäminen on haasteellista varsinkin
rakentamisen kalleuden osalta ja jatkossa henkilökunnan palkkauksen osalta.
Henkilökunnan rekrytointi on myös Savukoskella haasteellista.
Kunnalla on kaksi toivetta tulevaisuudelle: 1) sosiaali- ja terveyspiirin syntyminen
Lappiin ja 2) yhteistyö kuntien ja erikoissairaanhoidon välillä apuvälinehuollon
järjestämiseksi.

3. Kuntaprofiilit kumppanuussopimuksien pohjaksi, kehittämispäällikkö Mikko
Häikiö
Mikko Häikiö esitteli ehdotusta kuntaprofiilista ja kuntaprofiiliin valituista
indikaattoreista. Indikaattorit on valittu niin, että toimisivat mahdollisen kumppanuus ajattelun taustalla. Ehdotetut indikaattorit voidaan jakaa neljään kategoriaan, jotka
kertovat päätöksen tekijöille kunnan väestöpohjat tiedot, hyvinvointitiedot, palveluiden
tarvetekijät sekä palvelujen käytön ja kustannustiedot.
Kuntaprofiilit päivitetään sairaanhoitopiirin toimesta joka vuosi ja ne toimitetaan kunnille
ennen Lapin sairaanhoitopiirin ja kuntien välisiä kuntaneuvotteluja. Tulevaisuudessa
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selvitetään myös mahdollisuutta siirtää kuntaprofiilit johdon tietojärjestelmään, mikä
mahdollistaisi kuntakohtaisten tietojen pitkittäisanalyysin ja erilaisten kehitystrendien
tekemisen.
Häikiön esitys ja kuntaprofiilit liitteenä. Mikko Häikiölle voi lähettää palautetta ja toiveita
mahdollisista indikaattorien lisäämisestä tai poistamisesta sähköpostitse, os.
etunimi.sukunimi@lshp.fi

4. Palveluiden järjestämissuunnitelma, johtajaylilääkäri Eva Salomaa
Eva Salomaa kertoi lakisääteisestä järjestämissuunnitelmasta ja sen sisällöstä.
Tulevaisuudessa järjestämissuunnitelman laadintavastuu tulee siirtymään
Terveydenhuoltolakiuudistuksen (§ 34) mukaan kunnille. Erikoissairaanhoidon
kuntayhtymät tulevat koordinoimaan järjestämissuunnitelmat yhteen ja vastaamaan
hyvinvointi-indikaattorien keräämisestä ja julkistamisesta. Järjestämissuunnitelma
sisältää lakisääteiset ja vapaaehtoiset sisällöt. Käytiin läpi kuntien
järjestämissuunnitelmat.
Salomaan esitys ja päivitetyt järjestämissuunnitelmat liitteenä.

5. Terveydenhuoltolakiuudistuksen tilanne
Lapin liiton ”Sairaanhoitopiirien yhteistyön ja työnjaon selvityshanke”,
sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela
Jari Jokela kertoi Terveydenhuoltolakiuudistuksen tilanteesta. Lakia on valmisteltu
pitkään ja prosessi on edelleen kesken. Lakiuudistusprosessi on ollut edennyt
vaiheittain ja prosessi on myöhässä. Uudistukselle keskeistä on se, että osa
asetuksissa säädellyistä asioista tullaan nyt kirjoittamaan lakiin. Myös tarkennukset
erityisvastuualueen toimintaan ja toiminnan ohjaukseen ovat tulossa lakiuudistukseen.
Keskeiset periaatteet tulevat tämän hetken perusteella olemaan:
• asiakaskeskeisyys, mm. mahdollisuus valita hoitopaikka
• laatu ja potilasturvallisuus, sairaanhoitopiirin alue rekisterinpitäjä
• perusterveydenhuollon vahvistaminen, mm. terveydenhuollno yhteistyö
• terveyden edistäminen
• sairaankuljetusten ja ensihoidon järjestämisvastuu kunnilta sairaanhoitopiirille
Lisäksi Jari Jokela kertoi Lapin liiton aloittamasta ”Sairaanhoitopiirien yhteistyön ja
työnjaon selvityshankkeesta”. Lapin liitto on päättänyt haudata sairaanhoitopiirien
yhdistämisen ja tällä hetkellä selvityksen tavoitteena on Lapin, Länsi-Pohjan ja PohjoisPohjanmaan sairaanhoitopiirien yhteistyön ja työnjaon kehittäminen.
Jokelan esitys liitteenä.
Keskusteltiin terveydenhuoltolakiuudistuksesta ja Lapin liiton selvityksestä.

6. Sairaanhoitopiirin talous ja tuottavuusohjelman valmistelu
talousjohtaja Pekka Kylmänen
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Pekka Kylmänen esitteli Kemijärven, Pelkosenniemen, Sallan ja Savukosken
erikoissairaanhoidon käyttöä vuoden 2010 alkuvuoden osalta.
Kylmänen kävi läpi sairaanhoitopiirin talouden kehittymistä vuoden 2010 osalta.
Talousarvioon verrattuna varsinkin palveluiden ostoihin käytetyt määrärahat ovat
nousseet huomattavasti. Tämä johtuu mm. yliopistosairaaloiden laskutuksen ja käytön
lisääntymisestä.
Lisäksi Pekka Kylmänen esitteli sairaanhoitopiirin tuottavuusohjelman tavoitteita ja
valmistelun tämän hetkistä tilannetta.

7. Potilasturvallisuus ja haittatapahtumien raportointijärjestelmä hallintoylihoitaja
Soili Vesterinen
Soili Vesterinen esitteli HaiPro –järjestelmää. Kunnilla on mahdollisuus liittyä
sairaanhoitopiiriin ylläpitämään HaiPro –järjestelmään. Tämä tarkoittaa käytännössä
sitä, että kunnat saavat käyttöönsä selainpohjaisen HaiPro –järjestelmän.
Sairaanhoitopiiri maksaa järjestelmän käyttölisenssin ja aloitusmaksun kuntien
puolesta.
Ilmoittautuminen ja päätös liittymisestä Soili Vesteriselle, os. etunimi.sukunimi@lshp.fi
Kemijärvi on kiinnostunut ottamaan käyttöönsä HaiPro:n. Muut kunnat ilmoittavat
kantansa myöhemmin.
Keskusteltiin myös potilasturvallisuudesta ja keskussairaalan vastuista hoidon
päätyttyä.

8. Keskustelu
Tomi Timonen kertoi Sitran palvelukeskushankkeesta ja palvelukeskushankkeeseen
liittyvän seminaarin sisällöstä. Sähköisiä palveluita on maailmanlaajuisesti kehitetty ja
niitä tulisi kehittää edelleen asiakaslähtöisesti.

9. Muut esille tulevat asiat
Ei muita esille tulleita asioita.

10. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen 13.05
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